
 

 

 

 
SOLICITUDE DE VOLUNTARIOS/AS PARA ASISTENCIA SANITARIA NOS 
CAMPAMENTOS DE REFUXIADOS SAHARAUÍS, TINDOUF (ALXERIA) 

Necesitamos médicos/as e enfermeiros/as voluntarios para unha misión sanitaria do 2 ao 9 de decembro. 

 

 
Poñémonos en contacto con vostedes para facer unha chamada á solidariedade. Necesitamos reunir un equipo de 

profesionais sanitarios para levar a cabo a nosa misión sanitaria en terreo. 
 

SOGAPS: Solidariedade Galega co  Pobo Saharauí, é unha Organización non Gobernamental, sen ánimo de lucro, inscrita no 

Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia con número 2004/007037. Pretende mellorar as condicións de vida tanto dos 

Refuxiados Saharauís, como da poboación residente no Sahara Occidental ocupada por Marrocos. O obxectivo de SOGAPS  é 

dar resposta as necesidades de planificación e avance na xestión e execución da axuda humanitaria dirixida os Refuxiados 

Saharauís que se lle dá en Galicia a petición e coordinación coa Delegación Saharauí para Galicia. 

 
 

CONTEXTO 
Tras a ocupación por parte de Marrocos do Sahara Occidental en 1975, a maior parte da poboación Saharauí abandonou  o 

territorio  nun  éxodo  masivo ata  establecerse  co tempo  na  hamada  de  Tindouf  (Alxeria)  en  5 campamentos (wilayas). 
 

Características actuais das condicións de refuxio nos campamentos de Refuxiados Saharauís: 
 

     Dependencia absoluta da cooperación e axuda humanitaria. 

     Situación de emerxencia alimentaria tras fracaso de orzamento de PAM. 

     Rotura de stock de medicamentos e material sanitario na Farmacia Central. 

     Denegación de dereitos fundamentais por parte da comunidade internacional, destacando dereito á saúde. 
 

Esta situación xunto coa dependencia total da axuda humanitaria e profesionais sanitarios por parte da solidariedade 

internacional leva á real necesidade de misións no terreo. 
 

A comisión sanitaria de SOGAPS traballa no terreo no hospital de Bojador (campamentos de Refuxiados Saharauís) en 

coordinación co Ministerio de Saúde Pública Saharauí. O pilar da nosa comisión no hospital de Bojador é fortalecer a asistencia 

sanitaria de atención primaria nesta wilaya, por iso realizamos diferentes proxectos tanto asistenciais como de material, 

construción e mantemento do hospital. No ano 2014 SOGAPS constrúe unha Casa Sanitaria na wilaya de Bojador dentro dun 

proxecto financiado pola Xunta de Galicia. 

 
 

PERFÍS SOLICITADOS 
Médicos: Todas as especialidades serán de utilidade especialmente médicos de familia,  internistas, xinecólogos, pediatras, 

dermatólogos e endocrinos. 
 

Enfermería: valorarase coñecementos e/ experiencia en asistencia pediátrica, educación da saúde e educación terapéutica 

de diabetes. 
 

*Valorarase: capacidade para adaptarse ao terreo, traballar en equipo e cunhas infraestruturas moi básicas. 

Dispoñibilidade para colaborar tanto nos preparativos como na elaboración de informes posteriores. 
 

 
 



 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 
     Non necesaria experiencia en cooperación/ voluntariado 

     Médicos especialistas: acéptanse residentes de último ano 
 

OBXECTIVOS 
     Aumentar a calidade asistencial dos campamentos de Refuxiados Saharauís. 

     Fortalecer a atención primaria da wilaya de Bojador. 
 

DESCRIPCIÓN 
Organizador: SOGAPS, Solidariedade Galega co Pobo Saharauí. 
 

Lugar: O desenvolvemento desta misión sanitaria levarase a cabo en jaimas, dispensarios e Hospital Rexional da wilaya de 

Bojador e/ou hospital nacional de Rabuni e Bolla dos Campamentos Refuxiados Saharauís, Tindouf. 
 

Datas: 2-9 de decembro de 2017 
 

CONDICIÓNS/ CUSTOS DE VIAXE 
Cada voluntario/para deberá abonar a cantidade de 800€. 
 

SOGAPS encárgase da preparación e información do voluntario así como da coordinación e trámites da viaxe: billetes de avión, 

seguro, visado, transporte e combustible nos campamentos, permisos e autorizacións na zona e de proporcionarlle aloxamento 

e custo de manutención durante a súa estancia así como a xestión do material da comisión en aduanas. 
 

O/a voluntario/voluntaria deben comprometerse á xornadas de formación previa, xornada laboral completa do seu servizo en 

terreo así como a colaboración para o informe de proxecto. 

 

DATOS DE CONTACTO 
Correo electrónico: info@sogaps.org 
 SOGAPS: 986 26 26 37  /  Noelia Porto: 679408524  

www.sogaps.org -  Síguenos:   
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